
 

Додаток 1 до  

Програми підтримки та розвитку народних домів  

Сокальського району у 2018 році 

 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки та розвитку народних домів  

Сокальського району у 2018 році 

 
1. Ініціатор розроблення програми: Сокальська районна рада. 

2. Дата, номер документа про затвердження програми рішення Сокальської 

районної ради Львівської області від 17.05.2018 року №545 

3. Розробник програми: відділ з питань культури, охорони культурної 

спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації. 

4. Співрозробники програми: Сокальська районна державна адміністрація. 

5. Відповідальний виконавець: сільські ради, на балансі яких знаходяться 

народні доми. 

6. Учасники програми: Сокальська районна державна адміністрація, 

Сокальська районна рада, відділ з питань культури, охорони культурної 

спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації, сільські 

ради, на балансі яких знаходяться народні доми 

7. Термін реалізації програми: протягом 2018 року. 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 

грн., всього: 2 714 662,00. 

8.1. Коштів районного бюджету: 2 714 662,00 грн. 

                                                                

Голова Сокальської   

районної державної адміністрації                 ______________ Р.Н.Токай 

 

                                                                      

Начальник відділу з питань культури,  

охорони культурної спадщини,  

туризму та релігій  

районної державної адміністрації             ______________ М.В. Михайлюк 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до  

Програми підтримки та розвитку народних домів  

Сокальського району у 2018 році 

 

  
Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання  

 

Програми підтримки та розвитку народних домів  

Сокальського району у 2018 році 

 
 в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування 

 
грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2018 рік Усього витрат на виконання 

програми 

Усього, 2 714 662,00 2 714 662,00 

у тому числі   
обласний бюджет - - 
районний бюджет 2 714 662,00 2 714 662,00 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                              Василь   Бойко



Додаток 3 до 
Програми підтримки та розвитку народних домів  

Сокальського району у 2018 році 
 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми підтримки та розвитку 

народних домів Сокальського району у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва завдання  
Перелік заходів 

завдання  
Показники виконання 

робіт, один.виміру  

Виконавец
ь заходу, 

показника 

Фінансування  
Очікуваний результат 

Джерела**  Обсяги, грн.. 

2018 рік*** 

1. Капітальний 

ремонт даху  

народного дому 

села Боб’ятин 

Капітальний 

ремонт даху 

народного дому 

села Боб’ятин 

затрат: обсяг витрат на 

проведення капітального 

ремонту даху народного 

дому села Боб’ятин 

 районний 

бюджет 

1 100 000,00  Новий сучасний дах, 

збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів  

 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 1100000,00 

грн 

якості: виконання плану 

роботи: 100% 

2. Капітальний 

ремонт даху  

народного дому 

села Хлівчани 

Капітальний 

ремонт даху 

народного дому 

села Хлівчани 

затрат: обсяг витрат на 

проведення капітального 

ремонту даху народного 

дому села Хлівчани 

 

 

районний 

бюджет 

1 200 000,00 Новий сучасний дах, 

збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів  

. 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 1200000,00 

грн 

якості: виконання плану 

роботи: 100% 



3. Капітальний 

ремонт народного 

дому села Цеблів 

Капітальний 

ремонт народного 

дому села Цеблів 

затрат: обсяг витрат на 

проведення капітального 

ремонту народного дому 

села Цеблів 

 районний 

бюджет 

40 000,00 Новий сучасний 

ремонт, збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 40,0 тис. грн 

якості: виконання плану 

роботи: 100% 

4. Поточний ремонт 

народного дому 

села Спасів 

Поточний ремонт 

народного дому 

села Спасів 

затрат: обсяг витрат на 

проведення поточного 

ремонту народного дому 

села Спасів 

 районний 

бюджет 

86 800,00 Новий сучасний 

ремонт, збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 86,8 тис. грн 

якості: виконання плану 

роботи: 100% 

5.  Поточний ремонт 

народного дому 

села Ільковичі 

Поточний ремонт 

народного дому 

села Ільковичі 

затрат: обсяг витрат на 

проведення поточного 

ремонту народного дому 

села Ільковичі 

 районний 

бюджет 

23 000,00 Новий сучасний 

ремонт, збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 23,0 тис. грн. 



якості: виконання плану 

роботи: 100% 

6. Капітальний 

ремонт народного 

дому села 

Муроване 

Капітальний 

ремонт народного 

дому села 

Муроване 

затрат: обсяг витрат на 

проведення капітального 

ремонту народного дому 

села Муроване 

 районний 

бюджет 

186 000,00 Новий сучасний 

ремонт, збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів. 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 186,0 тис. 

грн. 

якості: виконання плану 

роботи: 100% 

7. Капітальний 

ремонт народного 

дому міста Белз 

Капітальний 

ремонт народного 

дому міста Белз 

затрат: обсяг витрат на 

проведення капітального 

ремонту народного дому 

міста Белз 

 районний 

бюджет 

78 862,00 Новий сучасний 

ремонт, збереження 

приміщення, 

покращення умов праці 

працівників, учасників 

художньої 

самодіяльності та 

глядачів 

продукту: кількість 

проведених заходів, 1 од. 

ефективності: вартість 

однієї роботи 78862,0 тис. 

грн. 

якості: виконання плану 

роботи: 100% 

Усього на етап або на програму:  2 714 662,00  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.  
** вказується кожне джерело окремо.  
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.  

 

 
 

                      Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 


